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Educació. Lliurament de premis del concurs escolar d’idees

SILO. La asociación ayuda a niños del país

Cedida per SILO/ Juan G. de la Fuente

Solidaridad con Guinea Bissau

Un momento de las actuaciones de la fiesta solidaria de SILO

El tinent d’alcalde Lluís Esteve saluda alguns dels alumnes premiats del concurs

Guanya la ‘Generació 0 residus’
Els alumnes del Institut Rubió i Ors han guanyat
el segon concurs d’idees sobre reducció de
residus per a escolars de L’Hospitalet
Els treballs guanyadors del Institut
Rubió i Ors s’havien agrupat sota el
lema Generació 0. El segon premi
ha estat per la feina presentada pel
col·legi Pare Enric d’Ossó, unificada
sota el lema Residus 0. I el tercer
lloc se l’ha endut l’Escola Busquets
i Punset per un conjunt de pòsters.
El concurs s’emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus. Les propostes havien d’estar relacionades amb aquest tema,
per tal de lluitar contra el canvi climà-

tic. Entre d’altres, en el projecte guanyador figuren un vídeo amb una treballada cançó, i originals lemes com
“Som la Generació 0 residus” o “Al
mercat, carmanyolitzat”, en al·lusió
a l’opció d’utilitzar carmanyoles per
comprar aliments.
Al certamen s’hi han presentat
projectes d’alumnes de cicle superior de primària i inicial de secundària
de cinc centres de L’H, amb treballs
en diversos formats. Les idees aportades podran servir d’inspiració a

futures campanyes institucionals de
l’Ajuntament, tal com es va comprometre l’alcaldessa Núria Marín en
l’acte de lliurament dels guardons,
on va assistir acompanyada del tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve, i del regidor de Medi Ambient
i Sostenibilitat, Alfonso Salmerón.
D’idees originals no en falten, tot
i que algunes poden sobtar, com la
presentada per alumnes de l’Institut
Mercè Rodoreda, que proposa la
substitució dels diners en format
bitllet per monedes de major valor,
per estalviar el paper. L'acte es va
completar amb un espectacle d'experimentació científica, al voltant del
cicle de l’aigua, del mediàtic Dani
Jiménez. y

La Asociación SILO de L’H celebró
el 26 de noviembre una fiesta soli
daria para abrir un Centro Nutricio
nal Infantil en Gambasse (Guinea
Bissau). Actuaron en la sala Sutton
de Barcelona, Africa Keseine, Afro
Vives, El Hermano Malaquías, Guerrilla Zulú, Nalle Club y la orques-

ta de Frank Mercader. Según Judit Torrent, presidenta de SILO,
“hemos recogido más de 13.000
euros, y agradecemos la colaboración desinteresada de los músicos
y de la sala barcelonesa”. SILO trabaja en proyectos para niños y mujeres en Guinea Bissau. y

Educació. Obté un guardó de batxillerat

Cristina Espinosa, premiada
Cristina Espinosa, ex alumna de
l’institut Margarida Xirgu, ha obtingut el premi extraordinari de batxi
llerat concedit per la Generalitat.
Espinosa ha tret una nota de 9,4 i
està entre els 20 millors estudiants
de Catalunya de la seva promoció.
Tot i la nota obtinguda i el seu
currículum escolar, Cristina Espi
nosa ha declarat a Televisió L’Hospitalet que no estudia més del nor
mal. “Sóc un mal exemple perquè
no estudio molt, tinc memòria, sóc

ràpida en la comprensió i això em
facilita el treball. Tot i que reconec
que hi ha coses en què no és suficient la memòria i requereixen més
esforç”.
Com Cristina, set estudiants
catalans més han estat distingits
amb aquest premi, tots havien de
tenir una nota mitjana superior al
8,75 i superar un examen específic.
El Departament d’Educació de la
Generalitat els premiarà amb un
ordinador portàtil. y

